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לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מספר 18/2022
עיריית באר יעקב
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  18/22למתן שירותי ממונה בטיחות וייעוץ מקצועי בתחום הבטיחות
עבור עיריית באר יעקב
מסמך הבהרות מספר 1
עיריית באר יעקב (להלן – העירייה) מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מסמך הבהרות מספר
 , 1הכולל שאלות ובקשות הבהרה אשר הופנו לעירייה עד למועד האחרון למשלוח שאלות  /בקשות
הבהרה במכרז.
מס"ד

סעיף /
עמ'

שאלה

תשובה

1

נספח
א1

מניחים שנפלה טעות סופר בכותרת
והכוונה היא לממונה בטיחות
בעבודה ולא לממונה שירותי חירום

2

נספח
א2

כנ"ל

אכן .לאתר האינטרנט שלח העירייה
הועלתה בשגגה חוברת עם טועיות סופר.
החל מהיום ניתן למצוא חוברת מכרז
מתוקנת באתר.
מתנצלים על אי הבהירות.
כנ"ל.

3

נספח
א2

נדרש לתת הצעת מחיר לשעה.
אולם לא ברור מה היקף השעות
החודשי הנדרש?

העירייה לא יכולה להעריך שעות כיוון
ששירות זה לא ניתן לה בעבר וזו הפעם
הראשונה שהיא מפרסמת מכרז לשירותים
אלה.

4

מסמך
ג' – ס'
9

מהי כמות העובדים ברשות
בחלוקה לעובדי משרד ועובדי
שטח?

כמות העובדים ברשות כ 500-עובדים
בתוספת כמה עשרות עבדי קבלן ,סה"כ
עובדי שטח עד כ 100-עובדים.

5

מסמך
ג' – ס'
14 + 12

האם קיימת כיום בעירייה תוכנית
לניהול הבטיחות או שנדרש
להכינה מאפס?

קיימת תוכנית ישנה ממספר שנים ,ניתן
להתבסס עליה

6

מסמך
ג' – ס'
26

האם אפשר לקבל את מספר  :בתי
הספר ,גני הילדים ,מועדונים,
מתנ"סים וכל סוג של מוסד אחר בו
נדרש סקר בטיחות ?

כ 100-גני ילדים כ 12-בתי ספר מתנ"ס אחד,
תיכון אחד ,ומספר מבני ציבור נוספים

כן ,היועץ יידרש לספק את השירותים הללו.

7

מסמך
ג' – ס'
47 + 28

8

מסמך
ג' – ס'
29

9

מסמך
ג' – ס'
45 + 30

האם הספק עצמו נדרש לספק
שירותי בטיחות לאירועים המוניים
או שהוא רק נדרש לרכז את הנושא
עבור העירייה שתפעיל לטובת
האירועים יועץ ייעודי ?
האם הספק נדרש לבצע הבדיקה
עצמה או רק להיות אחראי לקבלת
אישורים בגין הבדיקות שיעשו ע"י
גורם אחר ?
אם הכוונה היא לבדיקה עצמה
מבקשים לקבל כמות עמדות כיבוי
אש ומטפים שיש בעירייה
כמה האם הכוונה לבדיקת מתקני
משחק שאותו אמורה לספק
מעבדה מוסמכת ?

10

מסמך
ג' – ס'
31

כמה מבני ציבור יש בעירייה ?

כ 30-מבני ציבור לא כולל מוסדות חינוך

11

מסמך
ג' – ס'
31

12

מסמך
ג' -
כללי

לא ברור האם הכוונה להכנת
תוכנית לניהול הבטיחות מטעם
המשרד לכלכלה? אם נדרש תיקי
בטיחות נוספים – מבקשים לפרט
אילו תיקים ?
מבקשים להבהיר האם השירותים
ינתנו גם בשבתות וחגים ?

השאלה לא ברורה

היועץ נדרש לאחריות בנושא.

בדיקות המעבדה ישולמו על ידי הרשות
המקומית

ככל הנראה שלא.

בהצלחה!
בברכה,
דני אורן ,רו"ח
מנכ"ל המועצה
מסמך זה ,על נספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
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